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De afgelopen zomer heeft de Gemeente Vlieland in verband met 
de corona-crisis een aantal tijdelijke maatregelen ingevoerd, 
waaronder een fietsvrije Dorpsstraat voor fietsers en 
gemotoriseerd vervoerd. 

Middels deze enquête wil de Gemeente Vlieland onderzoeken:

1. Hoe de fietsvrije Dorpsstraat van afgelopen zomer is bevallen,
2. Welke verbeterpunten zouden kunnen worden doorgevoerd 
als de coronamaatregelen een fietsvrije Dorpstraat nogmaals 
noodzakelijk maakt.
3. En/of een fietsvrije Dorpsstraat in de toekomst (zonder 
corona) wenselijk is. 

In deze rapportage zijn de uitkomsten van de enquête verwerkt 
en verder uitgewerkt en tot een advies te komen. 



Facts & Figures respondenten

Totaal aantal 
respondenten: 

634 | 100%

Woonachtig op Vlieland: 
248 | 39%

Ondernemer in de Dorpsstraat:
58 | 23%

Niet ondernemer:

190| 77% 

Woonachtig in de Dorpsstraat: 
78 | 31,5%

Niet woonachtig in de Dorpsstraat

170 | 68,5% 

Niet woonachtig op 
Vlieland: 386 | 61%



Hoe heeft u de fietsvrije Dorpsstraat afgelopen zomer (2020) ervaren? 
(totaal respondenten 634)

65%12%
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Goed
Neutraal
Niet goeg

Bevindingen fietsvrije Dorpsstraat zomer 2020

Hoe heeft u de fietsvrije Dorpsstraat afgelopen zomer (2020) ervaren? 
(inwoners 248)



Fiets parkeerplekken (zomer 2020) 

De locaties van de fietsparkeerplaatsen vond ik: goed/ niet goed

*Woordwolk bij toelichting op NIET GOED



*De plaatsen waar de hekken stonden vond ik: goed/neutraal/niet goed; kunt u dit 
toelichten? Alleen bij niet goed werd een toelichting geplaatst.

Locatie van de hekken (zomer 2020)



Terrasuitbreiding (zomer 2020) 

*Woordwolk bij toelichting op GOED

De terrasuitbreiding vond ik: goed/ niet goed (totaal respondenten 634) De terrasuitbreiding vond ik: goed/ niet goed (inwoners 248) 
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Bezorgmomenten ivm afsluitingen (zomer 2020) 

Ik heb ernstig hinder gehad van gewijzigde of andere bezorg momenten in de 
Dorpsstraat (totaal respondenten 638)

Ik heb ernstig hinder gehad van gewijzigde of andere bezorg momenten in de 
Dorpsstraat (ondernemers gevestigd in de Dorpsstraat (58 ondernemers)
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Wat vindt u van een fietsvrije Dorpsstraat in de zomermaanden (ook als er geen 
Corona is). Totaal respondenten (638)

Wat vindt u van een fietsvrije Dorpsstraat in de zomermaanden (ook als er geen 
Corona is). Inwoners (248)

Fietsvrije Dorpsstraat in de toekomst



Locatie hekwerken | tijden afsluiting (toekomst)



1. De grote meerderheid (82,4%) is voorstander van een fietsvrije 
Dorpsstraat in de de zomermaanden, ook als er geen Corona is.
2. Ook onder de inwoners is (74%) voorstander van een fietsvrije 
Dorpsstraat in de toekomst
3. Locatie van de afsluiting heeft 61% als goed ervaren.
4. De locaties van de fietsenstallingen is door ruim 60% als goed 
ervaren, wel is regelmatig aangegeven dat het rommelig en te klein 
was
5. 77% van de ondernemers gevestigd in de Dorpsstraat heeft geen 
(ernstig) hinder ondervonden van de gewijzigde bezorgtijden.
7. Terras uitbreiding zowel onder de inwoners als in algemene zin 
goed beoordeeld. 
7. Locatie van de afsluiting heeft 61% als goed vervaren.
8. Over de manier van afsluiting voor de toekomst  lopen de 
meningen uiteen.
9. 62% geeft voor de toekomst als suggestie afsluiting vanaf Coupure 
tot aan kruising Gemeentehuis/ Noordwester. 

NB: antwoorden op de laatste open vraag tbv suggesties en 
opmerkingen die worden gegeven staan onder elkaar in een separate 
Excel bestand. 

Conclusies
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